
Túrfrágreiðing – Magnus Heinason: Sild á Landgrunninum, túrur 1308, 14-19/3-2013 

Fólk frá HAV:  14/3 (fyrri partur) Jan Arge Jacobsen, Leon Smith, Poul Vestergaard og 

Erling í Liða. Jógvan Ingvard Olsen av Toftum. 18-19/3 (seinni partur) Eydna í Homrum, 

Ebba Mortensen og Poul Vestergaard. 

 

Ábyrgd: Eydna í Homrum 

 

Endamál: At kanna um norðhavssild gýtir á Skálafirði og har umleiðir. Túrur 1308 er liður í 

verkætlanini Sildastovnar undir Føroyum. Endamálið við hesi verkætlan er at lýsa í hvønn 

mun heyst- og várgýtandi sild verður fingin á føroyska landgrunninum. Av tí at sild er fingin 

á Landgrunninum seinastu árini, varð avgjørt at gera akustiskar kanningar á Skálafirði og 

Rituvík (fyrri partur) og úti á Sandoyarbanka, Nólsoyarbanka og norðuri á Fugloyarbanka 

(annar partur) at vita um sild var at síggja. 

 

Reiðskapur: Ekkólodd, laksatrol við yngullemmum, svartkjaftatrol og WP2-glúpur. 

 

Um túrin: Kanningin var gjørd í tveimum, fyrst ein dagur (14/3) á Skálafjørðinum og 

Rituvík og seinna partin (18-19/3) av túrinum varð farið eystur á Sandoyarbankan og 

Fugloyarbankan. Síðst á túrinum skuldi ein ætiprøvi takast á Høgnaboða. 

 

Fyrst varð ekkóloddið kalibrerað á Skálafirði hósmorgunin 14/3. Hetta gekk væl, og farið var 

inn á Toftir eftir Jógvani Ingvard Olsen, ið kom við á sildakanningarnar. 

Eingin sild sást á ekkóloddinum, og sigast kann, at havið sýntist rættiliga “svart”, bert 

hvalspýggja sást á ekkóloddinum og kanska onkur seiðatorva á botni innan fyri 

Saltnesgrynnuna. Jógvan Ingvard Olsen hevði sett sildagørn sama morgun, bert nakrar fáar 

smáar sildir vóru í (eingin búgvin sild). Hann helt eisini at lítið hevði verið at fingið og sæð í 

vár, heldur eingin fuglur hevði verið at sæð. Mynd 1 vísir siglingarleiðina henda fyrra dagin. 

 

Mánamorgunin 18/3 byrjaði seinni parturin av túrinum. Siglt varð út á Sandoyarbanka, og 

síðan eftir kantinum á Nólsoyar- og Fugloyarbanka, sum víst á Mynd 2. Ekkómátingarnar 

vístu millum onki og ógvuliga lítið av sild. Lutvíst orsakað av veðri var bert ein trolstøð tikin, 

og har var ongin sild at fáa – ein makrelur, eitt rognkelsi og hvítingsbróður vóru í hálinum. 

Ætikanningar vóru gjørdar á Høgnaboða á veg innaftur á Havnina. 

 

Hitin í vatnskorpuni var millum 5,2 og 5,7°C inni á Skálafjørðinum og eystanfyri var heitari 

uml. 6,5°C. (Mynd 2). 

 

Samanumtikið: Ongin sild sást á hesum túrinum – hvørki á ekkókanningunum ella í eina 

trolhálinum á túrinum.  

 

Eydna í Homrum 

Havstovan 19/3-2013 

 

 

 



 
Mynd 1. Siglingarleiðin á fyrra parti av túri 1308, 14-19/3-2013. 

 

 



 
Mynd 2. Øll siglingarleiðin á túri 1308, 14-19/3-2013. Reyði sirkulin vísir trolstøðina og gula 

stjørnan ætiprøvan, sum varð tikin á Høgnaboða. 

 



 
Mynd 3. Vatnskorpuhitin (°C) á túri 1308, 14-19/3-2013. 

 


